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Podstata unbundlinguPodstata unbundlingu
! Vývoj konkurenčních trhů s plynem fungujících co nejefektivněji

! Od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících �svázané� slu�by za jedinou 
sazbu Ke konkurenčním trhům s oddělenými monopolními a konkurenčními 
aktivitami a zvlá�tními sazbami pro ka�dou činnost

! Přechod od monopolního ke konkurenčnímu trhu způsobuje zásadní změnu tr�ního 
prostředí a struktury trhu, konkrétně: 

! Unbundling
! zamezuje případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit,
! brání společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a 

neregulovanými aktivitami,
! umo�ňuje společnostem poznat nákladovou strukturu jejich činností
! dovoluje oddělenou kalkulaci nákladů slu�eb a zavedení konkurence
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Formy unbundlinguFormy unbundlingu
! Účetní unbundling

! Povinnost plynárenských společností vést oddělené účty za různé činnosti (výroba, 
přenos, distribuce a prodej); dodávky oprávněným a chráněným zákazníkům musí 
být v účetnictví vedeny odděleně do úplného otevření trhu

! Mana�erský unbundling
! Oddělené řídící struktury v PPS/PDS; management se nesmí podílet na jiných 

aktivitách integrovaného podniku, �ádný konflikt zájmů, funkční závislost týkající se 
organizace a rozhodovacích práv oddělených PPS/PDS, nemělo by zabránit určité 
formě koordinace mezi mateřskou společností a její dcerou

! Právní unbundling
! Oddělené právnické osoby; přenos a distribuce musí být provozovány různými 

společnostmi
! Vlastnický unbundling

! Oddělené vlastnictví aktiv; společnosti nesmí být vlastněné stejnou mateřskou 
společností
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Vývoj legislativního rámce EU pro 
unbundling (1)

Vývoj legislativního rámce EU pro 
unbundling (1)

Stávající směrnice EU a jejich výkon:
! Směrnice pro zemní plyn 98/30/EC � vstoupila v splatnost 10.srpna 2000

! účetní unbundling různých aktivit (výroba, přenos, distribuce a prodej)
! postupné otvírání trhu do roku 2010
! regulovaný a smluvní přístup
! úlevy

! Směrnice pro elektřinu 96/92/EC � vstoupila v platnost v únoru 1999

! účetní unbundling � oddělené účetnictví pro výrobu, přenos a distribuci
! postupné otvírání trhu do roku 2005
! smluvní přístup nebo metoda jediného kupce

! Roční srovnávací zprávy � První říjen 2001, Druhá zpráva říjen 2002 aktualizovaná v dubnu
2003, včetně přistupujících zemí, Třetí zpráva březen 2004, Čtvrtá očekávána koncem roku 
2004 

! V roce 1999 dala Evropská komise popud k zalo�ení Evropského fóra pro regulaci  
plynárenství (tzv.madridského fóra) sestávajícího z regulátorů i tr�ních aktérů
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Vývoj legislativního rámce EU pro 
unbundling (2)

Vývoj legislativního rámce EU pro 
unbundling (2)

! Nové směrnice 2003/55/EC pro zemní plyn, 2003/54/EC pro elektřinu �
přijaté v červnu 2003, implementace do července 2004

! právní unbundling přenos do července 2004, distribuce do července 2007 
! mana�erský unbundling v platnosti od července 2004
! ne vlastnický unbundling � EU striktně odmítla 
! otevření trhu pro v�echny zákazníky kromě domácností od července 2004, 

pro domácnosti od července 2007
! regulovaný přístup
! ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve v�ech členských 

státech
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Implementace účetního Implementace účetního 
unbundlinguunbundlingu

Právní Právní unbunb. pro PPS. pro PPS
Mana�erský Mana�erský unbunb. PDS. PDS
Dal�í opatření pro zaji�tění Dal�í opatření pro zaji�tění 
nezávislého jednání*nezávislého jednání*

Právní Právní unbundlingunbundling pro pro 
PDSPDS

EU urychluje liberalizaci a unbundlingEU urychluje liberalizaci a unbundling

Účetní unbundling

Právní unbundling

Vlastnický unbundling

červen 26, 2003 
55/2003EC55/2003EC

červenec 2007

červenec 2004

srpen 2000

•* mng se nesmí účastnit jiných aktivit integrovaného podniku
• �ádný konflikt zájmů
• program souladu 98/30EC98/30EC

červen 22, 1998
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Směrnice 2003/55/EC o zemním plynuSměrnice 2003/55/EC o zemním plynu
!Unbundling provozovatele přenosové soustavy PPS � Článek 9

! 1.Tam, kde je provozovatel přenosové soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, 
má být nezávislý nejméně co se týče jeho právní formy, organizace a rozhodování od 
ostatních aktivit nevztahujících se k přenosu...

! 2. Za účelem zaji�tění nezávislosti provozovatele přenosové soustavy... musí být splněna 
následující minimální kritéria :
(a) osoby zodpovědné za řízení provozovatele přenosové soustavy se nesmí podílet na 
strukturách společnosti integrovaného plynárenského podniku zodpovědných za provoz 
výroby, distribuce a dodávek zemního plynu;
(b) musí být přijata příslu�ná opatření zaji�ťující, �e profesionální zájmy osob 
zodpovědných za řízení provozovatele přenosové soustavy jsou vzaty v úvahu způsobem, 
který zaji�ťuje, �e jsou schopny jednat nezávisle;
(c)provozovatel přenosové soustavy má mít účinné rozhodovací pravomoci, nezávislé
na integrovaném plynárenském podniku, týkající se aktiv nezbytných pro provozování, 
udr�ování a rozvoj sítě...
(d)provozovatel přenosové soustavy musí vytvořit program souladu, který stanoví opatření 
přijatá k zaji�tění vyloučení diskriminačního přístupu a zajistí nále�ité monitorování jeho 
dodr�ování.
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Směrnice 2003/55/EC o zemním plynuSměrnice 2003/55/EC o zemním plynu
!Unbundling provozovatele distribuční soustavy PDS � Článek 13

! 1. Tam, kde je provozovatel distribuční soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, 
má být nezávislý nejméně co se týče jeho právní formy, organizace a rozhodování od 
ostatních aktivit nevztahujících se k distribuci...

! 2. Za účelem zaji�tění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy... musí být splněna 
následující minimální kritéria :
(a) osoby zodpovědné za řízení provozovatele distribuční soustavy se nesmí podílet na 
strukturách společnosti integrovaného plynárenského podniku zodpovědných za provoz 
výroby, přenosu a dodávek zemního plynu; 
(b) musí být přijata příslu�ná opatření zaji�ťující, �e profesionální zájmy osob 
zodpovědných za řízení provozovatele distribuční soustavy jsou vzaty v úvahu způsobem,
který zaji�ťuje, �e jsou schopny jednat nezávisle;
(c) provozovatel distribuční soustavy má mít účinné rozhodovací pravomoci, nezávislé
na integrovaném plynárenském podniku, týkající se aktiv nezbytných pro provozování, 
udr�ování a rozvoj sítě...

! Členské státy se mohou rozhodnout neuplatnit paragrafy 1 a 2 pro plynárenské podniky 
obsluhující méně ne� 100 000 připojených zákazníků .

! Článek 33, oddíl 2 � Členské státy mohou odlo�it implementaci článku 13(1) do 
1.července 2007. To v�ak nesmí mít dopad na po�adavky obsa�ené v článku 13(2).
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InterpretaceInterpretace
!Základní prvky re�imu unbundlingu

! Právní unbundling PPS a PDS od ostatních aktivit netýkajících se přenosu, 
resp. distribuce (Čl. 9, 13, oddíl 1)

! Mana�erský unbundling � nezbytný k zaji�tění nezávislosti PPS a PDS (Čl. 9, 
13, oddíl 2)

! Účetní unbundling � po�aduje vedení odděleného účetnictví pro různé činnosti 
(Čl. 17)

Možné výjimky z právního a manažerského unbundlingu (Čl. 13/2d, Čl. 33/2)

anoanoanoÚčetní unbundling
Mo�ná výjimkaanoanoMana�erský unbundl.
Mo�ná výjimkaMo�ná výjimka do 1.července 2007anoPrávní unbundling

PDS � méně ne� 100 000 
zákazníků 

PDS � více ne� 100 000   
zákazníků 

PPSSubjekt
Povinnost                                        

Oddělení distribuce vět�inou postupuje pomaleji ne� oddělení přenosu



11

Obsah
Vývoj rámce EU pro unbundling

Březen 2004: Srovnávací zpráva

Konkrétní reakce v zemích SVE a EU

Důle�ité poznatky o unbundlingu pro ČR



12

Přehled otevírání trhu s plynem 
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s plynem 
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Deklarované 
otevření trhu 
(%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce Regulátor

Struktura přepravního 
tarifu 

Způsob 
rezervování 
kapacit 

Podmínky 
vyrovnání 
odchylek 
příznivé pro 
nové hráče 

Koncentrace na
velkoobchodní
m trhu 

Rakousko 100 právní právní ex-ante po�t. zn./podle vzdálenospru�ný příznivé ano
Belgie 83 právní právní ex-ante vstup-výstup přiměřený přiměřené ano
Dánsko 100 vlastnické právní ex-post po�tovní známka pru�ný příznivé ano
Francie 37 účetní účetní ex-ante vstup-výstup přiměřený přiměřené přiměřená
Německo 100 mana�erské účetní plánován podle vzdálenosti přiměřený nepříznivé přiměřená
Irsko 85 mana�erské mana�erské ex-ante vstup-výstup přiměřený příznivé ne
Itálie 100 právní právní ex-ante vstup-výstup pru�ný příznivé ano
Lucembursko 72 mana�erské mana�erské ex-ante po�tovní známka přiměřený přiměřené ano
Nizozemí 60 mana�erské právní ex-ante vstup-výstup pru�ný přiměřené přiměřená
�panělsko 100 právní právní ex-ante po�tovní známka pru�ný příznivé ano
�védsko 51 účetní účetní ex-post po�tovní známka přiměřený přiměřené ano
VB 100 vlastnické vlastnické ex-ante vstup-výstup pru�ný příznivé ne
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Přehled otevírání trhu s elektřinou 
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s elektřinou 
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Elektřina má zpravidla náskok před plynárenstvím

Deklarované 
otevření trhu  
(%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce Regulátor

Celkové 
tarify 

Podmínky 
vyrovnání 
odchylek 
příznivé pro 
nové hráče 

Podíl 3 
největ�ích 
výrobců na 
trhu (%)

Rakousko 100 právní účetní ex-ante vysoké příznivé 33
Belgie 80 právní právní ex-ante normální nepříznivé 66
Dánsko 100 právní právní ex-ante normální příznivé 25
Finsko 100 vlastnické účetní ex-post normální příznivé 29
Francie 37 mana�erské účetní ex-ante normální přiměřené 86
Německo 100 právní účetní plánován vysoké nepříznivé 61
Řecko 34 právní/mana�. účetní ex-ante normální nepříznivé 87
Irsko 56 právní/mana�. mana�erské ex-ante normální přiměřené 90
Itálie 66 vlast./právní právní ex-ante normální přiměřené 72
Lucembursko 57 účetní účetní ex-ante vysoké nepříznivé 0
Nizozemí 63 vlastnické právní ex-ante normální příznivé 33
Portugalsko 45 vlastnické mana�erské ex-ante normální přiměřené 74
�panělsko 100 vlastnické právní ex-ante normální příznivé 79
�védsko 100 vlastnické právní ex-post normální příznivé 50
VB 100 vlastnické právní ex-ante normální příznivé 37
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Situace v sousedních zemích  MaďarskoSituace v sousedních zemích  Maďarsko

!platná legislativa
! Zákon XLII/2003 o dodávkách zemního plynu (GET) z 1. ledna 2004

�Integrovaný plynárenský podnik je, ve svém vnitřním účetnictví, povinen oddělit 
aktiva a zdroje a příjmy a výdaje z přepravy, distribuce a skladování zemního plynu od 
svých neplynárenských aktivit, a v příloze k výkazu zisků a ztrát a rozvaze je uvádět
takovým způsobem, jako by ka�dá činnost byla prováděna samostatnou společností.�

!struktura trhu
! MOL Hungarian Oil a Gas Public Limited Company � vydělení jednotlivých činností do 100% 

vlastněných dcer k 31. prosinci 2003 
> MOL Földgáztároló Rt - skladování
> MOL Földgázellátó Rt. � prodej 
> MOL Földgázszállító Rt. � přepravní činnost

" MOL � 2003 - 100% daňové prázdniny ⇒ oddělení nemělo vliv na závazek daně z 
příjmu právnických osob v roce 2003 

" dceřinné společnosti dle IFRS plně konsolidovány do účetnictví skupiny MOL, vliv 
přecenění se tak v účtech neodrazí   

" přecenění � významný dopad na základ daně z příjmu jednotlivých dcer od roku 2004 
(odpisy na základě přeceněných aktiv) ⇒dle IAS 12, významná polo�ka odlo�eného 
daňového závazku v rozvaze a výkazu zisků a ztrát skupiny MOL v roce 2003
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Situace v sousedních zemích - Rakousko (1)Situace v sousedních zemích - Rakousko (1)
! platná legislativa týkající se unbundlingu

! Účetní 
> Plyn - 02/12/2000 (přijetí zákona o plynu - Gas Management Act (GWG), Federal 

Law Gazette I no. 121/2000).
> Elektřina - 01/12/1998 (přijetí zákona o elektřině, Federal Law Gazette I no. 

143/1998)
! Právní

> Plyn - 01/10/2003 nebo 01/01/2004 (v závislosti na počátku obchodního roku dané 
společnosti) � novela zákona GWG, Federal Law Gazette I no. 148/2002 -
implementována vět�ina opatření direktivy EU 55/2003 EC týkajících se právního a 
mana�erského oddělení Elektřina � 01/07/2004 (očekávané datum implementace 
direktivy 54/2003 EC, právní a mana�erské oddělení ) � je�tě nezveřejněno � návrh 
novely zákona o elektřině

Plyn � praktická implementace společnostmi ji� započala
Elektřina � v současnosti návrh Federálního ministerstva hospodářství a práce
(je�tě nezveřejněn) � obsahuje přechodné období pro PDS do počátku roku 2006
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Situace v sousedních zemích - Rakousko (2)Situace v sousedních zemích - Rakousko (2)

! rakouský trh se zemním plynem � právní unbundling
! struktura trhu

!3 nad regionální a 4 regionální PPS, 19 PDS
> OMV Erdgas: 1. ledna 2003 � převod obchodních aktivit do 

EconGas (50% vlastnictví)

! daňově neutrální provedení unbundlingu � rozdělením
! po�adavek výjimky z odvodu daně z převodu pozemků (3,5%)
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Situace v sousedních zemích - Německo (1)Situace v sousedních zemích - Německo (1)
! platná legislativa

! účetní oddělení � Energetický zákon - EnWG/1998 � v�echny plynárenské společnosti
! právní oddělení � přijetí novely zákona EnWG, implementující novou směrnici EU, očekáváno 

do poloviny roku 2004 (24. února 2004 skoro hotova, stále v�ak nezpřístupněna)
! účetní a informační oddělení - v�ichni 
! mana�erské a právní � v�ichni s více ne� 100 000 zákazníky

! implementace
! doposud pouze integrovanými společnostmi a několika vět�ími regionálními společnostmi 

! struktura trhu
! 5 PPS, 16 nad regionálních společností, 710 lokálních distribučních společností

> E-ON: Ruhrgas - 1. ledna 2004 převod přepravní činnosti do nové dceřinné společnosti 
Ruhrgas Transport 

> RWE � splnění po�adavků kladených na PPS na oddělení činností díky 
restrukturalizaci provedené k 1. říjnu 2003

» RWE AG � holdingová společnost (tři PPS, např. RWE -Transportnetz Gas, 
�est německých a �est zahraničních regionálních distributorů energií,�) 



19

Situace v sousedních zemích - Německo (2)Situace v sousedních zemích - Německo (2)

!krátká doba na implementaci (je�tě není upraveno v německé 
legislativě) 

!negativní postoj k právnímu oddělení, účetní postačující � příli� 
nákladné, �ádný dopad na zvý�ení konkurence

!prosazení výjimky pro for PDS s méně ne� 100 000 zákazníky
! snaha o vyjednání alternativního ře�ení k právnímu oddělení pro PDS 

do roku 2007
!vysoké náklady: očekávané investice v objemu 500 a� 600 mil. 

EURO + roční náklady od 170 do 200 mil. EURO*
!otázka daní

! výjimka z odvodu daně ze zisku při prodeji podílu ve společnosti v 
platnosti od roku 2002

* Zdroj: studie A.T.Kearney
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Situace v zemích EU - FrancieSituace v zemích EU - Francie

! oddělení opo�děno
!platná legislativa

! francouzská vláda pomalá v postupu liberalizace trhu se zemním plynem podle direktivy (98/30/EC) �
v prosinci 2002, tři roky po určeném datu implementace, francouzský parlament implementoval 
direktivu EU do své legislativy 

! Gaz de France nicméně umo�nil přístup třetím stranám ke svým sítím ji� v srpnu 2000, kdy 
oprávnění zákazníci = velké podniky 

! současná legislativa � zákon č. 2003-108 ze 3. ledna 2003 – povinnost účetního oddělení činností
! s ohledem na direktivu EU 2003/55/CE připravuje francouzské ministerstvo pro energii zákon 

stanovující povinnost právního oddělení
>předpokládané vejití v platnost ne později ne� 1. července 2004
>návrh je�tě nebyl postoupen francouzskému parlamentu

!struktura trhu
! 3 PPS a 25 PDS
! odvětví zemního plynu dominováno společností Gaz de France (GdF) � státem vlastněná 

společnost s monopolem na dovoz a distribuci zemního plynu ve Francii � dceřinné společnosti 
zaji�ťující skladování, přepravu, distribuci a obchod se zemním plynem
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Situace v zemích EU � Velká BritánieSituace v zemích EU � Velká Británie

! vlastnické oddělení
!vertikální reintegrace výrobců a dodavatelů
!platná legislativa

! Zákon o plynu z roku 1995, novelizovaný v roce 2000 (Gas Regulations)
!struktura trhu

!1 PPS (British Gas) a 1 PDS
! v roce 1993 British Gas po�ádán Ofgasem o vybudování �čínské zdi� (oddělení účetnictví) 

mezi přepravní a obchodní jednotkou; tento krok vedl k rozdělení společnosti British Gas 
do společností British Gas Energy (BGE) a British Gas TransCo (BGT)
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Situace v zemích EU - �panělskoSituace v zemích EU - �panělsko
! platná legislativa

! Uhlovodíkový zákon 34/1998, Královský výnos 6/2000
> �Výhradní činností společnosti provozující jednu nebo více regulovaných činností (přepracování 

plynu, skladování, přeprava a distribuce) musí být pouze provozování těchto aktivit, tj. společnost 
se nesmí podílet na obchodování se zemním plynem.�

> �Výhradní aktivitou společnosti obchodující se zemním plynem musí být pouze a jen tato aktivita, 
tj. nesmí provozovat přepracování plynu, skladování, přepravu nebo distribuci.� 

> �Výhradní aktivitou společnosti vlastnící část přepravního zařízení musí být přeprava, ačkoliv 
provozovatel distribuční (sekundární přepravní) soustavy mů�e být součástí aktiv přepravce.� �
povinnost odděleného účetnictví pro skladování, přepravní a distribuční činnost 

> �Plynárenské společnosti provozující více ne� jednu regulovanou činnost by měly vést pro 
jednotlivé aktivity oddělené účetnictví.�

! struktura trhu � 1 nad regionální a 4 regionální PPS, 26 PDS
! Gas Natural Group (GN) � vedoucí společnost na trhu = Gas Natural SDG (hlavní distributor); Gas 

Natural Aprovisionamientos (dodávky); Gas Natural Comercializadora (obchod); Gas Natural Servicios
(slu�by); Gas Natural Overseas Trading Company; 14 distribučních společností.

> za účelem splnění po�adavků privatizační legislativy prodáno 65 % společnosti Enagás
(přepravce), před splněním po�adavku �panělské vlády vlastněno 100% 
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Situace v zemích EU - IrskoSituace v zemích EU - Irsko
! platná legislativa

! Zákon o plynu (novela) z roku 2000 (No. 26 z roku 2000), Zákon o plynu (zatímní, regulační) z roku 
2002 (No. 10 z roku 2002)

! Účetní oddělení
> integrovaná plynárenská společnost povinna vést oddělené účetnictví pro distribuci, přepravu, 

skladování a obchod
> povinnost oddělit účetnictví pro dodávky oprávněným zákazníkům, stejně jako konsolidované účty 

za v�echny ostatní neplynárenské činnosti 
> Bord Gáis Éireann (BGÉ) � z důvodu výjimečného postavení na irském trhu dodatečné účetní 

po�adavky � vedle vý�e zmíněných aktivit povinnost vést oddělené účetnictví pro v�echny aktivity
> uvnitř BGÉ zavedena opatření zaji�ťující oddělení jednotlivých obchodních jednotek od činnosti 

ostatních ⇒ mana�erské oddělení
! probíhající diskuse mezi Komisí pro energetickou regulaci a BGÉ o dal�ím (právním) oddělení jednotek  

! struktura trhu - 1 PPS a 1 PDS
! BGÉ (Bord Gáis Éireann) � vertikálně integrovaná společnost

> zalo�ena na základě Zákona o plynu z roku 1976, 100% vlastněna irskou vládou
> zodpovídá za přepravu, distribuci a obchod zemním plynem v Irsku
> BU - Bord Gáis Transmission, Bord Gáis Distribution, Bord Gáis Energy Supply, ostatní 

aktivity (instalace sítí, telekomunikace, kombinovaná výroba tepla a energie) 
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Situace v zemích EU - ItálieSituace v zemích EU - Itálie
! právní unbundling

!částečně liberalizovaný trh, plně otevřený od ledna 2003
!platná legislativa

!Legislativní vyhlá�ka 164/2000 implementující směrnici EU 98/30/EC
! struktura trhu

!Dominantní společnost v oblasti výroby a dovozů - ENI
!Provozovatelé přepravního systému � Edison a Snam Rete Gas � vyčleněn ze 

společnosti ENI na základě po�adavků vý�e zmíněné vyhlá�ky 164/2000 
!Provozovatelé distribučního systému � Snam � vlastnictví 35 % distribučních 

společností
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Situace v zemích EU - ŘeckoSituace v zemích EU - Řecko

! Oddělení přepravy, distribuce a obchodu s plynem je�tě neexistuje ⇒
viz úlevy plynoucí ze staré směrnice 98/30EC (rozvíjející se trhy)

! PPS : jeden monopolní subjekt � DEPA (plánováno rozdělení aktivit 
společnosti na přepravu a obchod)

! PDS (dodávky domácnostem a malým zákazníkům): tři nezávislé 
soukromé společnosti
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Předpoklady unbundlinguPředpoklady unbundlingu
! Efektivní regulace � změnám daným příslu�nou legislativou by měla předcházet a 

změny by měly být podmíněny �hodnocením dopadu regulace� (Regulatory Impact 
Assessment, RIA), oceňujícím jejich přínosy obchodní sféře i spotřebitelům a vzájemnou 
propojenost

! RIA by mělo zhodnotit: 
! časovou a finanční proveditelnost pro v�echny účastníky na trhu a neutralitu 

transakčních nákladů, 
! daňovou neutralitu, 
! přeshraniční symetrii s ohledem na zahraniční konkurenty apod.

! Právní Unbundling (Transgas a 8 PDS!) � dodatečné regulační náklady, měly 
by být zohledněny ERÚ, krátkodobě v neprospěch spotřebitelských cen

! Unbundling a přístup třetích stran do systému (přeprava/ distribuce a 
skladování) dodatečné náklady spojené s pořízením potřebného 
technického vybavení (dálkové měření,.) nezbytné pro TPA, jinak 
nerealizovatelné 

! apod�
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! Závisí na zvolené struktuře společnosti
! holding  
! nová dceřinná společnost

! Relevantní náklady
! daňové náklady (česká legislativa � oddělení ve formě holdingu daňově neutrální)
! administrativní náklady � nutnost udělení nových licencí, zápisu do Obchodního rejstříku
! provozní náklady
! účetní náklady � proces oddělení by měl být účetně neutrální � neměl by vést ke vzniku 

goodwillu/badwillu
! Očekávaná rizika a problémy spojené s oddělením

! časový nesoulad mezi připravovanou legislativou a po�adovaným datem oddělení � v případě, �e 
kroky, které je nutné podniknout by bylo nutné začít provádět před datem, kdy příslu�ná legislativa 
vstoupí v platnost  

! problémy spojené s oceněním aktiv
! v případě prodeje části podniku mo�né problémy s minoritními akcionáři, správcem daně � mohou 

napadnout zvolenou cenu za prodávaná aktiva
! převod aktiv a závazků
! převod vlastnických práv
! financování nabyvatelů

Mo�né důsledky odděleníMo�né důsledky oddělení
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